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1. POHYB OBYVATELSTVA A STATISTIKA OBYVATELSTVA
Počet obyvatel k 31. 12. 2015:
Počet narozených dětí:

695
4 chlapci, 5 dívek

Narození:

Báňa Petr
Novotný Lukáš
Petrla Adam
Prudík Dominik
Štěpánková Jessica
Mejzlíková Julie
Žundálková Nikol
Šoukalová Viktorie
Coufalová Adéla

Úmrtí

Pánek František
Štěpánek Josef
Vyskočilová Pavla
Vaněk Josef
Maloušek Stanislav
Peterka Jiří

Významné výročí: Koukalová Vlasta
Šoukalová Bohumila

90 let – nejstarší občan obce
80 let

2. CELOSTÁTNÍ A CELOSVĚTOVÉ UDÁLOSTI
1. až 17. května – v Praze a Ostravě proběhlo 79. mistrovství světa v ledním
hokeji. Česká republika skončila nakonec na 4. místě.
6. července – 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.
Islamističtí teroristé v lednu v sídle satirického magazínu Charlie Hebdo a
jinde v Paříži zabili celkem 17 lidí. Během roku pak ale následovaly ještě
krvavější útoky. Mladík útočící v červnu v tuniském letovisku Súsa na západní
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turisty zastřelil 39 lidí, v listopadu udeřili teroristé znovu ve francouzské
metropoli a v rockovém klubu Bataclan a dalších místech zabili celkem
129 lidí.
Evropa se letos potýká se zatím největším množstvím uprchlíků od konce
druhé světové války. Podle oficiálních statistik letos o azyl v EU požádalo
přes 980 tisíc lidí. Nejčastěji v Evropě hledali ochranu lidé z válkou
rozvrácené Sýrie.

3. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce stále ve složení:
Ing. Pavel Janoušek – starosta, Jiří Bazala - místostarosta, Milan Klusáček,
Josef Maloušek, Luboš Žundálek, Milan Peterka, Jiří Malec, Ing. Vojtěch
Trnka, Marie Šoukalová
Zaměstnanci obce: Olga Vidláková – účetní
Obec zaměstnává pracovníky z dotací od Úřadu práce na veřejně prospěšné
práce na úklid, sečení obce.

4. HOSPODAŘENÍ OBCE
Plánované příjmy 2015
Skutečné příjmy 2015

6 542 740,00 Kč
8 534 083,36 Kč

Plánované výdaje 2015
Skutečné výdaje 2015

5 892 740,00 Kč
6 384 466,00 Kč

Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem

691 597,-- Kč

5. VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE:
Terénní úpravy hřiště za MŠ Oslavice, vybudování pískoviště, příprava pro
dotaci na dobudování školní zahrady a herní prvky.
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Fotopříloha
č.1, str.10

V letošním roce jsme se pustili do již potřebné modernizace obecního úřadu
– vymalování, vybavení novým nábytkem a podlahou. Povedlo se vytvořit
pěkný a moderní úřad pro jednání zastupitelstva a občanů.

Fotopříloha
č.2, str.11-12

Rybník „Maloušák“ – obec dlouho zvažovala, zda zavést nebo vyčistit,
(několik petic v minulých letech) nakonec se podařil kompromis. Větší část
vodní plochy zachována, část zavezena a oseta trávou a vytvořena cesta.
Výdaje na opravu rybníka 553 318,-- Kč, na opravu rybníka získána dotace
z POV Vysočiny ve výši 105 000,-- Kč.
Náklady na zpevnění cesty ke kapli: 104 622,-- Kč.

Fotopříloha
č.3, str.13

Zateplení stropu kulturního domu foukanou vatou. tl. 25 cm, výměna
stropních trámů – náklady na zateplení stropu KD činily 262 236,-- Kč. Dále
náklady na sanaci a opravu střešní konstrukce činily 129 209,-- Kč.
Fotopříloha
č.4, str.14

Bourání komínů na KD Oslavice.
Výměna sklepních oken a vchodových dveří u KD v nákladech 160 673 Kč.
Narovnání potokové cesty.
Rozšíření cesty k fotbalovému hřišti: náklady 253 858,-- Kč.

Fotopříloha
č.5, str.15

6. VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
Leden 2015 – uspořádán ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU – Vinařství Nosreti
Zaječí
Místní SDH uspořádal MASOPUST 7. a 8. února 2015. V sobotu večer zábava
a v neděli karneval pro děti.

Fotopříloha
č.6, str.16-17

28. 2. 2015 nám přijel zahrát ochotnický soubor Budišov HUDEBNÍ KOMEDII
na motivy divadelní hry Jaroslava Vrchlického „Noc na Karlštejně“, která nás
všechny moc pobavila.

Fotopříloha
č.7, str.18

Dne 12.4.2015 proběhlo VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ obce Oslavice v prostorách
mateřské školy. Byly přivítány děti narozené v roce 2014: Chlubnová Tereza,
Sodomková Veronika, Kaštánková Natálie, Doležalová Adéla, Chlubnová
Justýna, Pololáníková Lucie. S krátkým kulturním programem vystoupily

Fotopříloha
č.8, str.19
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žáčci mateřské školy. Děti přivítal starosta obce a ředitelka školy Ing. Lenka
Havlíková. Od obce děti dostaly darem osušky s vyšitými jmény, 500,-- Kč a
pamětní list, maminky dostaly od pana starosty kytičku.
V kapli Božího milosrdenství
12.4.2015 proběhl KONCERT KAPELY
ŽALOZPĚV – akustická hudba z Vysočiny.
Poslední sobotu v květnu tj. 30. 5. 2015 se konal DRUHÝ ROČNÍK
OSLAVICKÉHO VEJŠLAPU.
Účastníci měli možnost vybrat si trasu v délce 4 km nebo 8 km. Letos dostali
všichni mapku pro lepší orientaci. Každá trasa byla označena červenými či
modrými značkami. Na každém kilometru trasy byla kontrolní zastávka, kde
bylo nutné označit si razítkem své zápisní lístky. V průběhu cesty museli
účastníci, bohužel, obléci pláštěnky, protože začalo pršet. Asi po hodině a
půl se první účastníci pochodu začali blížit k cíli, kde na ně čekalo lehké
občerstvení.
Jako každý rok, tak i letos byla první srpnový víkend POUŤ V OBCI OSLAVICE.
Pořadatelé SDH Oslavice pro všechny přichystali parádní PÁRTY VÍKEND!
V pátek 31.7.2015 večer v kulturním domě diskotéku, během které všichni
mohli využít pouťové atrakce.
V sobotu 1. srpna se od 14 hodin na fotbalovém hřišti uskutečnil tradiční
fotbalový zápas SVOBODNÍ - ŽENATÍ.
Večer od 20 hodin se rozjela taneční zábava. K tanci a poslechu zahrála
skupina PROMĚNY.
V neděli 2. srpna v 11 hodin proběhla mše svatá v kapli Božího
milosrdenství.
Po celý víkend zajištěny pouťové atrakce a občerstvení v hasičce u kulturáku.
Poslední prázdninovou sobotu 29. 8. 2015 se v Oslavici uskutečnil
FARMÁŘSKÝ DĚTSKÝ DEN. U tenisových kurtů se všechno proměnilo na
prostředí se zemědělskou tématikou. Nechyběli králíci, kačeny a slepice. K
dispozici byl také trenažér dojení kravičky.
Letos na děti čekaly různé disciplíny a soutěže ve farmářském stylu. Mezi
jinými to bylo třídění barevných vajíček, chytání ryb, poznávání zeleniny a
ovoce, hod kukuřicí, poznávání různých pracovních nástrojů, slalom s
kotoučem aj. Nechybělo střílení vzduchovkou na terč pod dohledem
oslavických hasičů. Také se zapojili do soutěžení i rodiče, kteří si zkusili házet
vajíčka do očíslovaných plat. Pro všechny připravil místní spolek žen výborné
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Fotopříloha
č.9, str.20

Fotopříloha
č.10, str.21

Fotopříloha
č.11,str.22-23

občerstvení v podobě nefalšované zeleninové polévky, hospodářova párku
s chlebem nebo výborných bramborových hranolek.
I letos proběhlo vystoupení místní šermířské skupiny ARADUS. Novinkou
byly malé trampolíny a i přes tropické počasí si děti vyzkoušely pár cviků pod
dohledem paní lektorky. Ukázku útoku předvedli oslavičtí hasiči. Celý den
měly děti k dispozici skákací hrad. Na závěr přišla řada na vyhlášení výsledků
soutěží. Díky velkému množství sponzorů byli odměněni nejen vítězové
jednotlivých kategorií, ale vůbec všechny děti, které se akce zúčastnily.
Večer nás čekala ohňová show, kterou nám předvedla skupina TAS. Potom
se ti statečnější vydali na strašidelnou „stezku odvahy“ okolím Oslavice.
Dne 25.10.2015 proběhlo OSLAVICKÉ POSVÍCENÍ při živé muzice XL.music.
Místní spolek žen přichystal chutné občerstvení.
Myslivecké sdružení Balinské údolí Oslavice pořádalo TRADIČNÍ POSLEDNÍ
LEČ v KD Oslavice 7.11.2015. K tanci a poslechu zahrál tradiční F-BOX.
Nechyběla bohatá zvěřinová tombola a výborná myslivecká kuchyně.
První adventní neděli 30. 11. 2015 byl rozsvícen VÁNOČNÍ STROM. Žáci ze
zdejší základní školy pod vedením paní učitelky zazpívali koledy. Zároveň
také předvedli, jak pěkně umí hrát na flétničky. Po hezkém vystoupení se
konečně mohlo odpočítat rozsvícení stromečku.
A to bylo znamením pro nebeského anděla. Přijel na koloběžce s velkým
košíkem, do kterého mu děti vkládaly dopisy pro Ježíška. Každý, kdo tak
učinil, dostal razítko nebeské pošty a vánoční perník.
Pro všechny připravil spolek žen svařené víno a čaj na zahřátí a také výborné
cukroví , malé občerstvení a sladká specialita v podobě vánočních palačinek
s čokoládou.
Ve středu 30. prosince se v kulturním domě Oslavice uskutečnil TURNAJ PRO
STOLNÍ TENISTY všech výkonnostních tříd.
Avizovanou hlavní hvězdou turnaje byl extraligový hráč STEN marketingu HB
Ostrov Tomáš Tregler, jehož jméno dokázalo do kulturního domu v Oslavici
přilákat padesát sedm stolních tenistů.
Vítězem turnaje se podle očekávání stal Tomáš Tregler, když ve finále s
exhibičními prvky na pět setů porazil svého oddílového kolegu Františka
Kantu. Další zástupce oddílu z brodského Ostrova, divizní starší žák Šimon
Jadrný, vybojoval bronzové umístění.
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Fotopříloha
č.12, str. 24

7. ŠKOLSTVÍ
Ředitelka: Ing. Lenka Havlíková
2014/2015
- základní škola - 28 děti z obcí Oslavice, Osové a Baliny. I.třída třídní
učitelka Mgr. Milada Červinčáková, 1., 4. a 5.ročník, celkem 13 žáků, II.třída
třídní učitelka Mgr. Daniela Požárová, 2. a 3. ročník, celkem 15 žáků,
realizace aktivit v rámci projektu Zdravá škola Oslavice 2015. Náboženství
navštěvovalo 16 žáků, kteří byli rozděleni do 2 skupin a předmět vedl pan
R.D. Szendzielorz.
- mateřská škola – zapsáno 28 dětí, 1 třída pro děti z obcí Oslavice, Osové,
Velké Meziříčí. Paní učitelky: Kateřina Hlaváčová, Romana Necidová
Základní škola a mateřská škola pořádala různé akce pro děti a veřejnost.
Mimo jiné klub koťat ve školce, vítání občánků, výšlap Velký javor, školní
akademie – projekt Vysočina, dýňování – zábavné odpoledne s dýněmi,
Rozsvícení vánočního stromu u ZŠ, adventní tvoření pro rodiče s dětmi atd.
2015/2016
- základní škola - 28 děti z obcí Oslavice, Osové a Baliny. I.třída třídní
učitelka Mgr. Daniela Požárová, 1. a 2. ročník celkem 12 žáků. II. třída třídní
učitelka Mgr. Michaela Lněničková, 3., 4. a 5. ročník, celkem 16 žáků.
Náboženství navštěvovalo 16 žáků, předmět vedl pan R.D. Pavel Šenkyřík.
- mateřská škola – zapsáno 28 dětí, 1 třída pro děti z obcí Oslavice, Osové,
Velké Meziříčí, Oslavička. Paní učitelky: Kateřina Hlaváčová, Romana
Necidová

8. POČASÍ
Letošní rok byl teplotně výrazně nadprůměrný. Horko však nebylo jediným
problémem letošního léta. Kromě přemnožených vos nás trápilo především
sucho. Nejsušší byl celý červenec a první polovina srpna. Odpařování vody z
krajiny navíc urychloval vítr. Místy už za první tři čtvrtiny letošního roku
chybí více než 200 milimetrů srážek čili 200 litrů vody na každém čtverečním
metru.
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„Na některých místech spadla zhruba jen polovina vody, která je pro období
leden až září běžná,“

Zápis schválil: Ing. Pavel Janoušek – starosta obce
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9. FOTOPŘÍLOHA
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